Raadsvergadering d.d. 10 juni 2008 agendapunt 12.
Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 27 mei 2008
Onderwerp:

ontwerp begroting 2009 GGD

Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Doorkiesnummer:
E-mail adres:
Gevraagd besluit:

H.H. Assies
I. Warringa
0592 - 266867
i.warringa@tynaarlo.nl
te reageren op de ontwerp begroting 2009 van de GGD, door het
versturen van een brief aan de GGD met de volgende
uitgangspunten:
1. Financiën: de GGD meedelen dat de kaderbrief begroting 2009 –
2012 van de raad ook als richtlijn geldt voor de begroting van de
GGD. De forse stijging van de concept beleidsbegroting is
onacceptabel;
2. Kwaliteitsslag: de kwaliteitsslag moet passen binnen de huidige
budgetten van de GGD.
3. Geen extra middelen beschikbaar te stellen voor de TRIAGEmethodiek en opleidingsbudgetten.

Bijlagen:
- Raadsbesluit (bijgevoegd)
- Conceptbrief aan het bestuur van de GGD (bijgevoegd)
- Brief GGD 24-04-2008 (ter inzage).

TOELICHTING
Inleiding
Via een brief biedt het bestuur van GGD Drenthe de concept beleidsbegroting 2009 aan. In deze brief
geven zij kort de hoofdlijnen van de begroting aan en de kwaliteitslag die zij willen maken. Op een aantal
onderdelen wordt nadrukkelijk een reactie van de raad gevraagd.
Wij maken ons zorgen over de financiële gevolgen van deze beleidsnotitie. Voor 2009 betekent dit een
stijging van 16 % oplopend tot ruim 20 % in 2012.
In 2008 bedroeg de gemeentelijke bijdrage € 439.667,00. De bijdrage voor 2009 voor onze gemeente
komt uit op € 512.307,00. Van dit bedrag is € 16.816,00 voor additionele taken. De gefaseerde kosten
voor kwaliteitslagen in 2009 voor onze gemeente bedragen € 26.398,00. De kosten per inwoner stijgt van
€ 13,88 in 2008 naar € 1615 in 2009 oplopend naar € 16,76 in 2012. Dit is niet in overeenstemming met
uw kadernota, waarin u aangeeft dat voor gemeenschappelijke regelingen het uitgangspunt is: een
indexatie van 1,57% voor de kosten en een indexatie van 3% voor de loonkostencomponent.

Ten aanzien van de kwaliteitsslagen gaan we er van uit dat dit binnen de huidige budgetten mogelijk
moet zijn. Samenwerking met andere partijen kan worden gezocht zonder dat hier financiële
consequenties uit voort moeten vloeien.
De gevraagde verhoging van 2,5 % van het opleidingsbudget lijkt ons niet redelijk gezien de gemeente
Tynaarlo zelf wil toegroeien naar een opleidingsbudget van 2 % heeft.
Tenslotte ten aanzien van het verzoek om een TRIAGE-methodiek te ontwikkelen om hiermee meer
aandacht te schenken aan risico kinderen. Wij zijn van mening dat dit mogelijk moet zijn binnen de
basistaken en het nieuw te ontwikkelen EKD (elektronisch kind dossier). Bovendien zijn er andere partijen
die zich ook bezig houden met deze problematiek.
Wij stellen u voor om bovenstaande aan de GGD mee te delen.

Vervolgprocedure

25 juni is er een bestuurlijk overleg van de GGD over de beleidsbegroting.
Financiële consequenties
In 2008 bedroeg de gemeentelijke bijdrage € 439.667,00. De bijdrage voor 2009 voor onze gemeente
komt uit op € 512.307,00. Van dit bedrag is € 16.816,00 voor additionele taken. De gefaseerde kosten
voor kwaliteitslagen in 2009 voor onze gemeente bedragen € 26.398,00
De concept beleidsbegroting ligt ter inzage in de leesmap.
Adviezen

Gevraagd besluit
Te reageren op de ontwerp begroting 2009 van de GGD door het versturen van een brief aan de GGD
met de volgende uitgangspunten:
1. Financiën: de GGD meedelen dat de kaderbrief begroting 2009 – 2012 van de raad ook als richtlijn
geldt voor de begroting van de GGD. De forse stijging van de concept beleidsbegroting is
onacceptabel;
2. Kwaliteitsslag: de kwaliteitsslag moet passen binnen de huidige budgetten van de GGD.
3. Geen extra middelen beschikbaar te stellen voor de TRIAGE-methodiek en opleidingsbudgetten.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

H.Kosmeijer,

mr. P. Post,

loco-burgemeester.

secretaris.

